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Objectius 

• Revisió de la pràctica 3 

• Tema 5: participació i dissidència 

– Preguntes inicials 

– Les formes de participació política 

• Partits polítics 

• Organitzacions de masses 

• Assemblees Locals 

– L’expressió de desacord i la dissidència 

 



Eleccions al Japó (2012) 



Eleccions al Japó (2012) 

Font: www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/


Eleccions al Japó (2009) 

Font: www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/


Eleccions al Japó (2012) 
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Tres preguntes 

• Hi ha eleccions a la Xina? 

 

• Es pot criticar al Partit Comunista 

Xinès? 

 

• Hi ha llibertat de premsa a la Xina? 

 

Sí, però 

Sí, però 

Sí, però 



Experiències històriques 

• La línia de masses i les campanyes 

de mobilització. 

 

• El Moviment de les Cent Flors i les 

conseqüències per als intel·lectuals 

 

• El Mur de la Democràcia i la frenada 

en el debat de la reforma política 



Partits ‘democràtics’ 

 

中国各民主党派 
Zhōngguó gè mínzhǔ dǎngpài 



Partits ‘democràtics’ 

“The political party system China has 
adopted is multi-party cooperation and 

political consultation under the 
leadership of the Communist Party of 
China (...) which is different from both 

the two-party or multi-party competition 
systems of Western countries and the 
one-party system practiced in some 

other countries ” 
(State Council Information Office 2007) 



Organitzacions de masses 

群众团体  
Qúnzhòng tuántǐ 

人民团体  
Rénmín tuántǐ 



Organitzacions de masses 



Federació Nacional de Dones 



Organitzacions de masses 

• Permet (i encoratja) la participació 

‘política’ a través d’organitzacions 

‘oficials’ i permeses. 

 

• Desincentiva la creació 

d’organitzacions autònomes que 

canalitzin la participació en 

determinats àmbits. 



Les ONG a la Xina 

grups 
socials 

社会团体 

255.000 

fundacions  

基金会  

2.600 

entitats no 
comercials  

民办非企业
单位  

204.000 

organitzacions 

populars 

民间组织 
+ 470.000 



Les ONG a la Xina 

• Els requisits que han de complir per 

poder exercir: 

– Recolzament d’un organisme públic 

relacionat amb l’àrea d’acció 

– Ser l’única organització dedicada al 

tema en l’àmbit geogràfic d’actuació 

– Registrar-se al Ministeri d’Afers Civils 

 



Friends of Nature 

Hopeful (2011) Dir. Jonah Kessel  

Font: http://vimeo.com/51270366#  

http://vimeo.com/51270366
http://vimeo.com/51270366
http://vimeo.com/51270366



